Foreningen Gruppesøgsmål mod AP Pension - beretning for 2016
Foreningens stiftelse
Den stiftende generalforsamling for foreningen blev afholdt pr. mail blandt de 311, som på
daværende tidspunkt var registreret som medlemmer af foreningen. Generalforsamlingen
startede den 15.12.2015 og sluttede officielt den 23.12.2015 kl. 12.00. Bent Rasmussen og Frode
Sørensen varetog hvervet som dirigenter og referenter.
Generalforsamlingen godkendte foreningens vedtægter og de opstillede 5 kandidater til
bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten samt revisor og revisorsuppleanten blev valgt.
Referat af den stiftende generalforsamling blev sendt pr. mail til foreningens medlemmer den
23.12.2015.
Bestyrelsesmøder
Der har i 2016 været afholdt følgende 4 ”fysiske” bestyrelsesmøder:
14.1. hos advokatfirmaet Elmer og Partnere
24.2. hos Sydbank i Odense
1.6. hos Sydbank i Odense
19.8. hos Danske Bank i Odense
Forud for bestyrelsesmødet den 14.1. holdt vi i bestyrelsen tillige med vores rådgivere Bent
Rasmussen og Frode Sørensen møde med advokaterne Kira Kolby Christensen og Karsten Høj fra
advokatfirmaet Elmer og Partnere, hvor sagen blev drøftet.
I forlængelse af mødet med advokaterne blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor den endelige
konstituering blev vedtaget med Harry Max Friedrichsen som formand, Per Lysdahl som
næstformand, Marianne Christiansen som kasserer, Keld Bjørnskov som sekretær og Vagn
Sørensen som menigt bestyrelsesmedlem.
Forretningsorden, retningslinjer for dækning af udgifter og kontingent på 300 kr. blev ligeledes
vedtaget, og en enig bestyrelse besluttede at acceptere tilbuddet fra Elmer og Partnere på 60.000
kr. inkl. moms for det indledende arbejde med at udtage stævning, søge fri proces og lave aftale
med forsikringsselskabet Topdanmark på vegne af alle forsikringsselskaber.
Udover de 4 ”fysiske” bestyrelsesmøder har vi i bestyrelsen jævnligt korresponderet pr. mail om
bestyrelsesemner.
Vi har i bestyrelsen haft stor gavn af vores rådgivere Bent Rasmussen og Frode Sørensen, som
kontinuert har været inddraget i sagsforløbet og ydet en værdifuld indsats med råd og bistand.
Udskiftning i bestyrelsen
Sekretæren Keld Bjørnskov valgte med virkning fra den 2.8. at udtræde af bestyrelsen og
suppleanten Janni Mortensen indtrådte og overtog sekretærfunktionen.

Advokater
Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse besluttede pr. mail enstemmigt at lade
advokatfirmaet Elmer og Partnere, København føre sagen.
Efter grundige overvejelser og med baggrund i flere forhold, hvor Elmer og Partnere efter
bestyrelsens opfattelse ikke var opmærksomme på nogle væsentlige elementer og i vigtige
tilfælde reagerede for langsomt, besluttede en enig bestyrelse af skifte til Holst Advokater i
Aarhus.
Det aftalte salær i henhold til tilbuddet på 60.000 kr. inkl. moms for det indledende arbejde med
at udtage stævning m.v. blev indbetalt til Elmer og Partnere efter at de havde indleveret
stævningen, og mellemværendet var herefter afsluttet.
Udsendelse af mails
Vi har i bestyrelsen udsendt 15 mails til medlemmerne vedrørende beslutning om valg af advokat,
opkrævning af kontingent, indhentning af oplysninger fra medlemmerne om reduktion af
pensionerne og mulighed for fri proces m.v., bearbejdning af de indkomne besvarelser og
indsendelse af skemaer med oplysningerne til advokaterne, beslutning om at anlægge sag mod AP
Pension, indbetaling af depositum på 10.000 kr., generel besvarelse af de 100 modtagne mails fra
medlemmerne med over 300 spørgsmål, status på antal deltagere efter indbetaling af depositum,
medlemsfortegnelse, udskiftning i bestyrelsen, stævningen fra Elmer og Partnere, skift af advokat,
fristen for AP Pension til indlevering af svarskrift og forlængelsen heraf til den 23.12. og møde med
Holst Advokater den 13.1.2017.
Aktiviteter
Mange aktiviteter har været ret omfattende og tidskrævende – blandt andet i forbindelse med
opkrævning af kontingent og depositum, indsamling og bearbejdning af de indsendte oplysninger
fra medlemmerne, udarbejdelse af den generelle besvarelse af de 300 indkomne spørgsmål,
kommunikationen med advokaterne pr. mail og telefonisk og bearbejdningen af advokaternes
udkast til stævningen.
Procesforløb
Elmer og Partnere indsendte den 14.9. stævningen til Københavns Byret., som gav AP Pension en
frist til den 23.11. til aflevering af svarskrift. Denne frist blev efter anmodning fra AP Pension
forlænget med 4 uger til den 23.12.
Den 22.12. forelå der svarskrift fra AP Pension på stævningen. Den 13.1.2017 holder vi i
bestyrelsen tillige med Frode Sørensen møde med Holst Advokater for at drøfte svarskriftet og det
videre forløb. I forlængelse heraf holdes ordinært bestyrelsesmøde.
Medlemsudviklingen
Inden opkrævningen af depositum var der 316 kontingentbetalende medlemmer. Dette antal er
reduceret til 211, som hver indbetalte depositumbeløbet på 10.000 kr.

